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Resumo

A previsão da volatilidade tem ganhado cada vez mais importância. Ela é um ele-
mento crucial no cálculo de muitas atividades financeiras e, por isso, prevê-la com exati-

dão tem se tornado indispensável.

Muitos artigos têm aparecido na literatura recente, aplicando a Máquina de Suporte
Vetorial para previsão e estimação de variáveis concernentes ao contexto dos mercados
financeiros.

Nesta dissertação buscamos realizar a previsão da volatilidade com o uso de um
modelo GARCH, baseado em Máquina de Suporte Vetorial, denominado SVM-GARCH,

introduzido recentemente na literatura. Para este propósito apresentamos uma introdu-

ção aos Kernels e à Maquina de Suporte Vetorial para Regressão.

Para contornar o problema da volatilidade ser um fenómeno não observável, rea-

lizamos, sob situação controlada, simulações de processos GARCH, nos quais temos

acesso à verdadeira volatilidade para comparar com os valores previstos.

Não poderíamos deixar de aplicar a Máquina de Suporte Vetorial para a previsão de

volatilidade em séries financeiras reais, e para tal fim, usamos o método na série dos

retornos dolndice Bovespa.

Atenção especial foi dada, em ambos os casos. à simulação e à serie dos retornos

do lbovespa, para a verificação dos efeitos da variação dos parâmetros do SVM no erro

absoluto médio de previsão, por meio de análise de sensibilidade.

O modelo SVM-GARCH é comparado com os modelos GARCH Padrão, EGARCH,
Médias Móveis e EWMA. Para avaliar o desempenho preditivo entre os modelos. utiliza-

mos uma variante robusta do teste Diebold-Mariano. Após a comparação, foi constatado

um desempenho superior do modelo SVM-GARCH quanto à previsão da volatilidade em

relação aos demais modelos.

Palavras-chave: SVM-GARCH, lbovespa, Teste Diebold-Mariano
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Abstract

Forecasting volatility has gained increasing importance. It is a crucial element in the

calculation of many financial activities, then increasing the forecasting accuracy as much
as possible has become indispensable.

Many articles have appeared in recent literature applying the Support Vector Machine

for forecasting and estimation of variables concerning the context of financial markets.

In this thesis we seek to improve the forecasting of volatility using a Support Vector

Machine-Based GARCH Model called SVM-GARCH introduced recently in the literature.

For this purpose, we present an introduction to the Kernels and Support Vector Machine
Regression.

To circumvent the problem of volatility being a phenomenon not observable, we per-
form simulations of GARCH processes under controlled conditions, in which we have

access to the true volatility in order to compare it with its predicted values.

We could not avoid the application of Support Vector Machine to predict volatility in
real financial series, and to this end, we apply the method to the series of returns of the
Bovespaindex.

Special attention was given, in both cases, to simulation and the series of returns of

the Bovespa index, to verify the effect of varying parameters of SVM in the mean absolute

forecast error by the sensitivity analysis.

The SVM-GARCH model is compared to the standard GARCH, EGARCH, Moving
Average and EWMA. To evaluate the predictive performance between modems, we use a

robust variant of the Diebold-Marçano test. After comparisons, we recognized a superior
volatility forecasting performance of SVM-GARCH model in relation to other models.

Keywords: SVM-GARCH, lbovespa, Diebold-Mariano test
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Capítulo l

Introdução

No presente trabalho, estudamos a Máquina de Suporte Vetorial para regressão e
aplicamos este algoritmo nos moldes de um modelo GARCH, tendo por finalidade a

previsão da volatilidade em séries financeiras simuladas e para a série dos retornos do

Índice Bovespa.

A Máquina de Suporte Vetorial faz parte da teoria do aprendizado estatístico que tem

como característica marcante a interdisciplinaridade, e vem sendo abordada por profis-

sionais de diversos ramos do conhecimento: ciência da computação, engenharia, ma-

temática, estatística, medicina, saúde pública, entre outros. Alguns períodos referentes

à pesquisa do aprendizado estatístico são descritos sucintamente em Vapnik (1 995) no

entanto, ressaltamos os trabalhos desenvolvidos acerca das fundamentações e do rigor

matemático do aprendizado estatístico introduzidos pelos pesquisadores russos Vladimir

Vapnik e Alexei Chervonenkis.

A teoria do aprendizado estatístico é extensa. Em um cenário típico da teoria temos

um conjunto da dados do qual gostaríamos de extrair informações com a finalidade de
fazer previsões ou reconhecimento de padrões. Existem métodos com características

distintas no entanto, para todos os casos buscamos propriedades desejáveis, tais como:

robustez a valores atípicos, custo computacional, poder preditivo, capacidade de gene-

ralização e interpretabilidade do modelo.

Dos vários métodos podemos citar de acordo com Hastie ef a/. (2008)

8 Métodos Baseados em Regressão para Classificação e Previsão

© Modelos Aditivos Generalizados

. Métodos Baseados em Árvores

e Bagging e Boosting

© Redes Neurais

l
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. Máquina de Suporte Vetorial (Sul)l)orf Uecfor A4ach/ne)

Dificilmente todas propriedades desejáveis citadas anteriormente estão presentes
num mesmo método. Por exemplo, métodos baseados em Modelos Aditivos Generali-

zados têm um baixo desempenho na presença de valores atípicos, poder preditivo mo-

derado e uma boa intepretabilidade do modelo. Máquinas de Suporte Vetorial por sua vez

têm desempenho moderado na presença de valores atípicos, baixa interpretabilidade do

modelo e um alto poder preditivo. Desta forma não cabe comparar, em termos absolutos,

se determinado método é melhor ou pior que outros um modelo pode ser bom para uma
finalidade mas insastifatório para outra e vice-versa.

A Máquina de Suporte Vetorial além de ter poder preditivo e capacidade de ge-

neralização comparáveis às Redes Neurais, possui resistência ao problema do super-

treinamento (ouerfra/r?/ng) e a vantagem de sua otimízação produzir uma solução única
e global.

As possíveis aplicações da Máquina de Suporte Vetorial são inúmeras e, não raro, de

alta relevância, seja do ponto de vista estratégico-económico, seja na solução de proble-

mas em que outras abordagens fracassaram. Como exemplo, podemos citar aplicações

em problemas de mineração de dados (data mühg) e estatística computacional como

aqueles relacionados à expressividade de genes do DNA humano, ligados a doenças

Nossa escolha de aplicar a Máquina de Suporte Vetorial à previsão de volatilidade

em séries financeiras reside, primeiramente, por ser nossa área de especialidade, e em

segundo, mas não menos importante, é a significância que o assunto tem em várias

operações financeiras tais como: gestão de risco, apreçamento de derivativos, seleção
de carteiras entre outras (Morettin, 2008).

graves

1.1 Objetivo

O objetivo principal é estudar e aplicar a Máquina de Suporte Vetorial à previsão de

volatilidade, e avaliar o desempenho do algoritmo nesta tarefa. Esta avaliação será feita

mediante à comparação do método, por meio de teste estatístico apropriado, com outros
modelos como GARCH Padrão, EGARCH, Médias Móveis e EWMA.

1.2 Organização do Trabalho

No Capítulo 2, apresentamos o conceito de kernel e sua relação com aprendizado es-

tatístico. Também derivamos os principais resultados relacionados ao tema. No Capítulo

3, introduzimos a Máquina de Suporte Vetorial para Regressão. No Capítulo 4, é feita a

comparação dos modelos usuais em relação ao modelo SVM-GARCH. Precedendo essa



1.3 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 3

comparação, temos uma análise de sensibilidade dos parâmetros do SVM-GARCH, ta-

refa indispensável ao ajuste da Máquina de Suporte Vetorial. No Capítulo 5, fazemos

uma análise semelhante ao Capítulo 4, com a série dos retornos do índice Bovespa,

abrangendo as peculiariedades inerentes de uma série real. Finalmente no Capítulo 6,

resumimos os principais resultados obtidos.

1.3 Considerações Preliminares

Neste trabalho assumimos que o leitor tenha como pré-requisito os conceitos contidos

em Morettin (2008). Preocupamos em descrever os principais conceitos da Máquina de
Suporte Vetorial de maneira sucinta e objetiva, levando em consideração uma necessi-

dade de aplicação do método por parte de pessoas que não estejam ligadas diretamente
à área acadêmica.

Como considerações premilinares, julgamos proveitoso apresentar uma breve expla-
nação sobre o modelo GARCH, em seguida, falaremos sobre validação, e finalizaremos

esta seção expondo o teste Diebold-Marçano que será usado para comparar o desempe-
nho dos modelos.

1.3.1 ModeloGARCH

Gostaríamos de fixar a notação e algumas propriedades do modelo GARCH (Morettin,

2008; Tsay, 2005) que serão utilizadas ao longo do texto.

Considerando Pt o preço do ativo no instante t, o retorno rt no mesmo instante pode

serdefinido por:

r. ) Zn(P-t) (1 .1 )

Fixemos o modelo AR(1)-GARCH(1 ,1) com a seguinte definição

rt = ut + at (1.2)

com

ut = @o + étrt-i,
«. - V'".'., '. - {.{.d.(o, l)

ht = ao + aia?.: + Piht i.

(1.3)

(1.4)

(1.5)

Vamos referir a ut como equação da méd/a do modelo para rt, e a at como choque
ou /r70uação. Ambos relacionados ao instante f.
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Se escrevermos pt = a? à* e substituirmos em (1 .5) podemos reescrever a equação

dos resíduos da seguinte forma:

a? = z,t + At,

«I' - "* + ao + '-:«:.: + P:(«?.: - «.-:),

«? - ao+(a:+P:)«?.: + «. -P-". :,

(1.6)

(1.7)

(1.8)

ou seja, temos um modelo ARMA(1 ,1 ) com pt sendo um ruído branco.

Calculando a variância do retorno r. condicionado a informações até o instante t - l

representado por Jí-i, temos:

V''-(,.la :) l(,.--u.yla -l = 1«?1g l

l .c?la il .Etc?lg-il }'a,lc.lat il

hl

<1.9)

(l.lO)

(1 .1 1 )

pois .Elctl = 0 e Var(et) = 1 e sabemos que /z. condicionado à Jt-i é constante.

Denomina-se ao desvio padrão do retorno, condicionado à informação até o instante
anteriorpor vo/af///onde.

Cabe ressaltar ainda, tendo em vista que

zl«.la :l zlzlv6. la -:ll EI«E-E{..lat :ll - 0, (1.12)

pois -Etctllt il = 0, que

}''«(,.la :) l(«.-u.)'lat :l --Ela?l9'. :l -0)'la :l (1.13)

(1.14)

ou seja, a volatilidade pode ser considerada como o desvio padrão condicional do retorno
ou do choque, dada a informação até o instante anterior.

1.3.2 Validação

A tarefa de escolher um modelo, considerando os seus parâmetros já otimizados,

pode ser consideravelmente complexa. Em muitas ocasiões não dispomos de métodos

analíticos que permitam definir os parâmetros de um modelo para cumprir uma determi-
nadafunção.

O procedimento da va//ilação é um método relativamente simples e produz excelentes

resultados na avaliação de modelos que têm por finalidade, por exemplo, a previsão.
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O treinamento de algoritmos e a avaliação de seu desempenho, em termos estatísti-

cos, no mesmo conjunto de dados produz resultados sobremodo otimistas (Arlot e Celisse

201 0). A ideia central de todas as variantes da validação é justamente contornar esse

problema dividindo o conjunto de dados: uma parcela destinar-se-ia ao treinamento do

algoritmo, e o restante, à validação do mesmo. Denominaremos o primeiro de amostra

de treinamento e o segurado de amostra de validação.

Basicamente com a amostra de treinamento ajusta-se o modelo para depois estimar

o erro de previsão do mesmo na amostra de validação. Há, ainda, que se considerar
uma terceira parcela do conjuntos chamada amostra de fesfe, usada para avaliação do

modelo final (Hastie ef a/., 2008). Uma representação dessa divisão dos dados pode ser

vista na Figura l.l.

treínamento

Figura 1 .1 : D/v/são dos dados

Para uma exposição detalhada sobre validação e suas propriedades sugerimos con

sultar Arlot e Celisse (201 0).

1 .3.3 Teste Diebold-Mariano

Para testar se dois modelos têm a mesma acurácia na previsão, Diebold e Mariano

apresentaram um teste de hipótese que nos dá evidência de que um modelo tem melhor

desempenho do que o outro (Diebold e Mariano, 1 995). As hipóteses nula e alternativa

do teste, a um passo a frente são:

Ho : -E la.l H: : -E la.l # 0, (1.15)

nas quais, E {al é a esperança da diferença entre a perda absoluta dos erros de previsão

a um passo a frente dos modelos testados.

a. - 1«:.. : - üÍ,.-.:i.l l«Í.: - üâ,,,.:i.l

em que â!.+:lt representa o valor previsto a um passo a frente de uf+i pelo modelo
testado á. Designaremos ã = o para o modelo benchmark e { = 1 para o modelo baseado

em máquina de suporte vetorial.

Sendo assim o teste Diebold-Mariano nos dá evidências de desempenho equivalente

entre os modelos, caso a hipótese nula não seja rejeitada. No caso de rejeição temos
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evidências de que algum dos modelos supera o outro em termos de previsão.

Como pretendemos avaliar o desempenho de modelos quanto à previsão da volatili-

dade em séries financeiras, a estatística do teste na sua forma robusta para uma serie
temporal com volatilidade ht é dada por:

"m - Üibi( "h: -"?,'*:-. -Â:,.*.-.) - "o,n, (1.1 6)

em que ào,t+ilt é a volatilidade estimada a um passo a frente do modelo benchmark,

hi,t+tlt a volatilidade estimada a um passo a frente do modelo baseado em máquina de

suporte vetorial e iz é a matriz de Newey-West para erros autocorrelacionados e hete-

rocedásticos, Newey e West (1 987). Usamos a aproximação de Andrews (1 991) para a

seleção automática do numero de /ags para a matriz

Estimaremos o valor esperado da perda absoluta dos erros de previsão a um passo

a frente, por:

z.Aw: - >ll: (l«Í.: .-.:i.l)
t-l

n

chamado Erro Absoluto Médio de Previsão, em que á indica o modelo usado



Capítulo 2

Kernels

2.1 Introdução

É comum, na área de reconhecimento de padrões e aprendizado estatístico, deno-

minar o conjunto, que representaremos por XI, do qual gostaríamos extrair informações,

por conUunfo de entrada, e seus elementos por padrões. Para todos os efeitos conside-

raremos X apenas como um conjunto não vazio.

Para os problemas de classificação ou regressão se faz necessário a introdução de

um meio em que possamos dizer quão similar um padrão z é de um padrão z', ambos

pertencentes a X. Os kernels, como definiremos nas seções seguintes, cumprem esse

papel, isto é, podem ser vistos como uma medida de similaridade para os padrões no
conjunto de entrada.

Restringiremos às definições e aos teoremas sobre kernels essenciais aos propósitos

desse trabalho. Para uma exposição mais completa sobre o assunto sugerimos a leitura

de Steinwart e Christmann (2008).

2.2 KernelPositivo Definido

Definição 2.2.1. Se/a X um conlunfo não vaz/o. 4 função k : X x X --} R é chamada

Reine\ se existe um espaço vetorial com produto interno, }ÍI, e uma aplicação ® : X --} :lt
tal que para todos =,a;' c X temos:

k(z, z') - <Õ(z), 'D(z')> (2.1)

Denom/Daremos 'b como aplicação característica e :JC como espaço característico

7
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Para exemplificar, tomemos X R2 e :H ;; ]R3 e definamos

a) : IR2 + ]R3

(«:, z,) -* (z{, «:, «ãz:«:)

Assim, considerando r (z:, z,) e z' zb), temos

<'P (z) , a'(z')> «.'«i' + «,:«;: + 2«:«Í«,«l (z:«{ + «,«;)' - <,, ,'>'

Deste modo a função k(g,g') = <d'(z),d'(z')> = <z,z'>' é um kernel, visto que além do

exposto acima, sabemos que R3 é um espaço vetorial munido de produto interno.
Na definição acima nada foi afirmado a respeito da unicidade da função característica

e do espaço característico. De fato pode-se constatar que se definíssemos

® : R.2 + ]R4

(«:, z,) -* (z?, ,3, ':",, z:«:)

teríamos o mesmo kernel, isto é, k(z, z') (z), {''(z')> <z, z'>:, no entanto, somado

ao fato de termos uma função característica, ocorre também que :]C = ]R4

Definição 2.2.2. Sl:liam X um co/dunro não ]/az/o, um cerne/ k : ]E2 --> ]R e os padrões

=-, ...,=. c X. A Mala\z de atam K do kernel k , é definida pela matriz cujas entradas
são k:j - k(=:, ,j).

Detin\ção 2.2.3. Uma matriz real e simétrica K com entradas kij é positiva definida se

(2.2)

pa/a lodos a,j € R

Definição 2.2.4 (Kernel Positivo Definido). Se/a l um con#unfo não vaz/o. l)izemos que

um cerne/ k é um kernel positivo definido se para rodo m € N e lodos zi, ..., #. c X a
matriz de Gram K de k é positiva definida. Ou seja;

>l:acik(z:, zj) ? o
i,j

(2.3)

A partir da definição de kernel positivo definido conseguimos propriedades interes
santes que são apresentadas na proposição abaixo.

Proposição 2.2.1. Se k : X2 --> ]R é um cerne/pos/favo de#n/do então ua/e que

/. k(«:,z:) ? 0
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2. k(zi,zj) (Zj,Z:)

3. lk(z{,zj)l: $ k(zi,:«i) - k(zj,zj)

para todos =i, j c T

2.3 Kernels Reprodutíveis

A definição 2.2.1 expõe uma relação entre função característica e kernel, em que o

kernel aplicado a dois padrões z,z' € X é igual ao produto interno, no espaço carac-

terístico, da imagem dos padrões z, #' via a função característica. Nesta relação surge

naturalmente a questão sobre a possibilidade de, a partir de um kernel, construir uma

função característica e vice-versa. A resposta é sim. E uma importante condição para

isso é que o kernel seja positivo definido. Vamos a seguir mostrar essa construção nas

duas direções seguindo as idéias contidas em Schõlkopf e Smola (2002).

Consideremos a construção do kernel positivo definido a partir da função caracterís-

tica. Para isso considere uma função 'b : X --} :H sendo X um conjunto não vazio e :H

um espaço vetorial munido de produto interno. O kernel positivo definido pode ser obtido

fazendo k(ri, z.f) = <õ(açi), Q'(scj)> onde zi, zj c 1. Mostremos que k é positivo definido:

>ll: Qqk(z:, "j) <Õ(z:), Õ(zj)>
&,.7 z,.7

>ll: c:a'(":), >1: 'jd'("j) ) 2 0
't 3

pois

Cosideraremos a construção na direção oposta, isto é, a construção da função carac-

terística e principalmente do espaço característico, por meio do kernel positivo definido.

Sejam k : X x X --} R um kernel positivo definido, X um conjunto não vazio e o espaço

de funções RI := {/ : X --} ]R}. Definimos:

© :31 --> R:r

« H k(., z) (2.4)

Assim a função +' transforma cada padrão em X numa função em R:r

Queremos agora a partir de © definida em 2.4 construir o espaço característico, isto

é, um espaço vetorial com produto interno. Para isso teremos de realizar os três passos

seguintes:
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PRIMEIRO:Tornar a imagem de & um espaço vetorial.

Basta tomarmos as combinaçõeslineares das imagens de &:

O) =Daik(s2) GER meN e zine
i=1

f é um elemento qualquer no espaço gerado pela combinaçõeslineares das imagens de

o:

O)= Dou(2i)

SEGUNDO: Definir um produto interno para todo f,g e H.

Sejam,

19=5ak(r2) mGeRmeNez,...,zmeXx
i=l

e

90) =DBH) B;ERmENez),..z, EX
j=1

definimos o produto interno em K por:

(1,9):= 555 aiBjk(mi, 2) (2.5)
i=1 j=1

Note que

(L)=Df(x) pois fa)=D aik(znz)=> ak(2,2;)
j=1 i=1 i=l

e com isso podemosver que a função (,) : H2 — R está bem definida.

Parafinalizar, mostremos que 2.5 define de fato um produto interno em K.
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Sejam

/(.) g( ) h(-)

17Z''

>: '7:k( ' , «1')
z-l

á) </, h> + <g, h>

m'' 7n

>l: l./('1') + )11: "ng(«i')z-l z-l

7n''

>ll: '.(.f(zl') + g(zl'))
z-l

Çf -} g, hà

áí) <À/, g> >ll: A.x/(«;) - À >ll: &/(«;) - À </, g>
::1

ÜÜkf,gb
m m'

>l: >: «:Ak(«:, «;)
{=1 .j=i

m 7n'

E
{=i .j=i

E Aa:k(zlí , z: ) <g,/>

áu) </, /> > 0 se / # 0

defato

m m

E
í=1 .j=i

E aiajk(zi,zj) ? 0 por k ser positivo definido. (2.6)

Basta agora mostrar que </,/> = 0 se e somente se / = 0, mas para isso, notemos

previamente que 2.6 garante que </,/> é também um kernel positivo definido. A partir
disso temos,

/ </, /> - > .1 a:/(«j) - 0

reciprocamente, usando a propriedade 3 da proposição 2.2.1 obtemos

1/(«)1' l<k(., z), />1' $ k(z, z) </, />

garantindo que se </,.f} 0 então /



12 KERNELS 2.4

TERCEIRO: Mostrar que o produto interno satisfaz k(z, z') <q' (#) , q' (#')>

Sejam q'(z) k(., z) e õ(z') k(., z'y , então; <©(#), {'(:«')> <k(-, «) , (-, :«')>

Em virtude das seguintes propriedades

<k(., «), k(.,«')> (z, z') <k(-, z) , />

os kernels positivos e definidos são também denominados kernels reprodutíveis

2.4 Kernel Trick

A propriedade <q'(z), 4'(z')> = k(z, =') tem uma posição destacada na teoria de apren-

dizagem de máquina, tendo em vista que se tivermos um algoritmo formulado em termos

de um produto interno e um kernel (por ex. Máquina de Suporte Vetorial), é possível,
valendo-se da propriedade mencionada, criar um algoritmo alternativo fazendo o uso de

um outro kernel positivo definido ÃI, por meio do qual sabemos construir ã) de tal forma

<õ(z), ã;(aç')> z'). e por conseguinte, teremos um novo produto interno, em um
novo espaço, no qual o algoritmo anterior pode ser adaptado. Esse artifício é conhecido

como /cerne/ 77fck e apesar de ter aparecido na literatura antes da década de 70, so-

mente em trabalhos mais recentes foi evidenciada a sua importância para métodos de

aprendizagem baseados em kernels, Schõlkopf ef a/. (1 996).

'@(z) :
Zk = 1 CIA

k(-,z) pode ser pensado como /(.)
l e ai = 0 para os demais.

a:k(., «. ) em que para um dado { = k temos



Capítulo 3

Máquina de Suporte Vetorial Para

Regressão

Neste capítulo apresentaremos a técnica desenvolvida por Vladimir Vapnik e outros

colaboradores, principalmente na 4T&7 Be// Z-aóoraforbs, conhecida como Máquina de

Suporte Vetorial (Supporf Uecfor Maca/ne). Embora não seja o foco do presente trabalho,

inicialmente a técnica foi desenvolvida para tarefas de classificação ou reconhecimento

de padrões, no entanto daremos ênfase à máquina de suporte vetorial para regressão.

A máquina de suporte vetorial implementa em linha gerais o mapeamento do vetor de

entrada ou padrões z em um espaço de dimensão elevada por meio de uma aplicação

não linear, escolhida a prfo/f, e neste espaço serão construídos hiperplanos separadores

otimizados que delimitarão regiões no espaço.

3.1 Regressão Linear Com Função Perda Insensível

Os resultados desta seção baseiam-se na função perda c-insensível

Z/ - /(#)l. {0, IZ/ - /(z)l c,} com c > o, (3.1)

usada para se calcularriscos.

Claramente podemos ver que a função perda (3.1 ) não penaliza desvios de estimação

menores que um valor c escolhido previamente.

Considere o seguinte conjunto de treinamento T ,yl), ..., (x«,y«)} c H x ]R,

sendo :H munido de produto interno, usualmente como espaço característico induzido

por um kernel.
O algoritmo baseado em suporte vetorial que chamaremos c-SVR busca estimar a

função:

/(x) x> + Z,, em que w, x c :JC e b c IR, (3.2)

13
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3/ - /(«)l.

0 Ce y =

Figura 3.1 : Pe/da c-/oscRsíue/

de tal forma que /(x) seja achatadaJí7af) o quanto possível e l/(xi) z/íl < € para todo

(xá, yi) c T' Schõlkopf e Smola (2004). Denomina-se / por função de decéão.

O achatamento no caso (3.2) significa que buscaremos w que seja pequeno. Em

outra palavras. que a norma llwll' = <w, w> seja minimizada. Além disso, ao estimarmos

a função /(x) com o conjunto de treinamento 3' não daremos importância para erros
menores que e, porém erros maiores não serão admitidos.

Podemos sumarizar o exposto acima como um problema de otimização convexa:

minimizar

sujeito à

:ll«H',

l :='1:::
(3.3)

(3.4)

para todo (xí, yi) € T
Há ainda que considerar o caso em que não exista a função / que satisfaça (3.4)

para todo (xi, 3/i) c T. Ou ainda o caso no qual gostaríamos de que alguns desvios sejam

permitidos. Isto pode ser feito via introdução de variáveis de folga Vapnik (1 995), (i, e;, e

o problema acima pode ser reformulado da seguinte maneira:

minimizar ! llwll' + 0 )l..l({' -
á-l

1==':'J::=:;'.
(3.5)

(3.6)sujeito à
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paratodo (xí,yí) € 9'

A constante C' > 0 em (3.5) determina o balanceamento entre o achatamento da
função / e a permissividade da quantidade de desvios.

Da teoria de otimização sabe-se que a solução do problema determinado por (3.5)

e (3.6) é equivalente a encontrar o ponto de sela do lagrangeano:

L l
2

/-v 77t 77t

lwll' + = >1: ({i + Ç) - >: ('1:(: + ,zl'(;){-l {-l

}:a:(c+(i+ : <w,x:> -Z,) (3.7)

>' a;(c + (; - g: + <W, X:> + Z,)

lZ

em que qi, ?7;, a{ e a; são multiplicadores de Lagrange, que devem satisfazer ?7i, qlr, ai

Derivando o lagrangeano (3.7) e fazendo as substituições necessárias encontramos

cv! > 0
Z

w = >1: (a; ai)xí, assim /(x) >l: (a; a:) <x:, x> + Z,,
lZ

(3.8)
á-l

conhecida como expansão em vetores de suporte.

Ainda da teoria de otimização, das condições de Karash-Kuhn-Tucker temos que

a{(c + (i - Z/i + <W, Xi> + b)

a;(c +e; + yi - <w, xi> + b)

(3.9)

(3.10)

As equações (3.9) e (3.10) acima implicam em ai = a; = o quando l/(x{) Z/íl < e.

Assim nem todos os xi do conjunto de treinamento J aparecem na expansão (3.8). Os

vetores que aparecem na expansão (3.8), isto é, aqueles xí do conjunto de treinamento

g' tais que a = a; > o são chamados de vetores de suporte.

Deste modo c controla o número de vetores de suporte empregados na soluçãol
diminuindo sua quantidade a medida que c cresce, e aumentando-a se c decresce.

As soluções do o#set b também são extraídas das condições de Karash-Kuhn-Tucker:

b - g/: <w, x:> - .,

b = z/{ -- <w, xi> + c,

para '-i € (0, C/«.),

para a; c (0, C/m)

(3.11)

(3.12)
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3.2 SVM e Séries Temporais

E importante deixar registrado que o princípio da minimização do risco estrutural da

teoria do aprendizado estatístico, no qual a máquina de suporte vetorial é baseada, foi

formulado sob a suposição de que os dados (xl, yl), ..., (x«,y«) c H x R são indepen-
dentes e identícamente distribuídos. A suposição de independência é obviamente violada

no caso das séries temporais no entanto, Fender (2004) em sua tese de doutorado con-

clui que a maioria dos teoremas centrais envolvidos na minimização do risco estrutural

permanecem válidos para dados dependentes com uma estrutura de dependência fraca
(Rüping e Morik, 2003).

A despeito desse empecilho, há vários trabalhos publicados acerca do uso do método

da máquina de suporte vetorial em séries temporais nos quais a partir do mesmo tem-se
obtido excelentes resultados.



Capítulo 4

Avaliação do Desempenho Preditivo

4.1 Introdução

Passaremos agora à avaliação propriamente dita quanto ao desempenho preditívo da

Máquina de Suporte Vetorial em um cenário específico.
Escolheremos modelar a volatilidade de ativos financeiros em função de sua relevân-

cia economica e acadêmica. No capítulo anterior demos a definição de volatilidade de

um retorno de algum ativo rt como sendo o desvio padrão condicionado às informações
até o instante f - l.

Segundo Morettin (2008):

Em toda atividade financeira (gestão de risco, apreçamento de derivativos,

heding, seleção de cateiras, dentre outros) há a necessidade de se prever a
volatilidade.

Embora existam várias maneiras de se tentar prever a volatilidade, é sabido que trata-
se de um fenómeno que não pode ser observado diretamente. No entanto, têm-se al-

gumas características relacionadas à volatilidade que aparecem com certa frequência,
como a existência de c/usfers, para os quais nota-se elevada volatilidade em determi-

nados momentos, como crises económicas, contrastando com momentos de baixa vo-

latilidade. Outra característica marcante é o que denomina-se e/e/fo a/avancagem , que
mostra uma assimetria na resposta da volatilidade a grandes variações no retorno, sendo

que a mesma usualmente parece responder mais rapidamente a grandes retornos nega-

tivos, comparados aos positivos, ou seja, grandes baixas tendem a provocar um impacto

mais significativo na volatilidade do que grandes altas.

O processo da modelagem empírica e posterior avaliação preditiva se guiará tomando
se como base o trabalho de Chen ef a/. (201 0). Nele os autores sugerem avaliar o modelo

não só numa série real, como também em séries obtidas por simulação. A razão disso
é a possibilidade de comparação das previsões com a medida real da volatilidade, uma

vez que esta é conhecida.

17
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Para modelar a volatilidade usaremos um modelo GARCH baseado em máquina de

suporte vetorial, Chen ef a/. (201 0). Denominaremos esse modelo por SVM-GARCH. To-

mando as equações(1.2) e(1 .5) do capítulo anterior teremos:

,. -:) + «., (4.1)

sendo / a função de decisão estimada via máquina de suporte vetorial para se modelar

a equação da média.

Para a equação da volatilidade usaremos (4.2).

h. - g(à.-:, «f.:), (4.2)

em que g é a função de decisão estimada via máquina de suporte vetorial.

Lançando mão da técnica da validação descrita no capítulo anterior faremos nas se-

ções seguintes a escolha dos parâmetros para a máquina de suporte vetorial.

Finalizando, faremos uma comparação do desempenho preditivo na última seção

deste capítulo, entre o modelo SVM-GARCH e outras modelagens da volatilidade que

nos servirão de óenchmark, tais como o modelo GARCH padrão, o modelo de médias
móveis e o modelo EWMA. Para isto realízaremos o teste Diebold-Marçano.

4.2 Simulação

Como foi afirmado anteriormente, a importância de realizar a avaliação preditiva sob

condições controladas reside no fato de podermos ter acesso à verdadeira volatilidade do

modelo simulado. Faremos isso com o apoio do software livre R com o pacote 'fG.4RC/7'
e sua função yarchS/ml

Simularemos um conjunto de séries seguindo o modelo AR(1) - GARCH(1 ,1) com 50
réplicas. Teremos 1 000 observações com inovações a. com distribuição seguindo uma t

de Student com 5 graus de liberdade. O modelo considerado é:

I't = 0, 5rt.i + at,

ht = 0, 0005 + 0, 8ht-t + 0, 1ail.:.

(4.3)

(4.4)

A título de ilustração sobre como teremos acesso a todas as informações necessárias

do GARCH simulado, tomemos a primeira réplica do conjunto de 50 séries. Na Tabela 4.1
temos as 70 primeiras observações:
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Tabela 4.1 : Sêde s/mu/ada

Na coluna rt temos a simulação do retorno do processo GARCH no instante t, na

coluna 'V'ar(rtlgt ty temos o quadrado da volatilidade do processo no instante f, e final-

mente na coluna 'a.' temos as inovações ou choques aleatórios no instante t.

  70 primeiras observações da série simulada
[ ,. ]''ar(rtlgí-i) a* [ ,t }''-(rtlaz-i) at
1 -0,0539562 0.0036759 -0.0072895
2 -0,0436996 0.0034460 -0.0167215
3 -0.0437977 0.0032848 -0.0219479
4 0,0539664 0.0031760 0.0758653
5 0,0580476 0.0036163 0.0310644
6 0,0290430 0.0034896 0.0000192
7 0.0658939 0.0032917 0.0513724
8 0.0420209 0.0033972 0.0090739
9 0,0352782 0.0032260 0.0142678

l0 0.0103380 0.0031012 -0.0073011
11 0.0735909 0.0029863 0.0684219
12 -0,0075775 0.0033572 -0.0443729
13 -0.1056689 0.0033826 -0.1018802
14 -0.0954648 0.0042441 -0.0426304
15 -0,0959996 0.0040770 -0.0482672
16 -0.0952769 0.0039946 -0.0472771
17 -0,0362234 0.0039192 0.0114151
18 0,0297207 0.0036484 0.0478324
19 0.1176004 0.0036475 0.1027400
20 0.1137868 0.0044735 0.0549867
21 0,0352235 0,0043812 -0.0216699
22 -0,0406525 0.0040519 -0.0582643
23 -0.0226743 0.0040810 -0.0023481
24 -0.0744460 0.0037653 -0.0631088
25 -0,0351712 0.0039106 0.0020517
26 0,0904163 0.0036289 0.1080019
27 0.0829473 0.0045695 0.0377391
28 -0.0324245 0.0042980 -0.0738982
29 0,0819000 0.0044845 0.0981123
30 0,0133169 0.0050502 -0.0276331
31 -0,0126623 0.0046165 -0.0193207
32 -0.0317977 0.0042306 -0.0254665
33 -0.0972150 0.0039493 -0.0813161
34 -0,0233754 0.0043207 0.0252321
35 0,0727790 0.0040202 0.0844667

36 0,0064109 0.0044296 -0.0299785
37 -0,0412019 0.0041336 -0.0444074
38 -0,0097284 0,0040041 0.0108726
39 -0,0410665 0,0037151 -0.0362023
40 -0,0423289 0.0036031 -0.0217957
41 -0,1456478 0.0034300 -0.1244833
42 -0.0457364 0.0047936 0.0270875
43 0,0863600 0.0044083 0.1092282
44 0,0365672 0.0052197 -0.0066128
45 -0.0831971 0.0046801 -0.1014807
46 -0.1498112 0.0052739 -0.1082126
47 -0,0566317 0.0058901 0.0182739
48 -0.0502233 0.0052455 -0.0219074
49 -0,0442449 0,0047444 -0,0191333
50 -0,0133695 0.0043321 0.0087530
51 -0,0313472 0.0039734 -0.0246625
52 -0,0792216 0,0037395 -0.0635480
53 -0,0247000 0,0038954 0.0149108
54 0.0238689 0.0036386 0.0362189
55 -0,0540544 0.0035421 -0.0659889
56 -0,0333258 0,0037691 -0.0062986
57 0,0698826 0.0035192 0.0865455
58 0,0421033 0,0040644 0.0071620
59 0,0665952 0.0037567 0.0455435
60 -0,0363854 0,0037127 -0.0696830
61 0,0592728 0.0039558 0.0774655
62 -0,0128882 0,0042647 -0.0425246
63 -0,0255863 0.0040926 -0.0191422
64 0,0212263 0.0038107 0.0340195
65 0,0531992 0.0036643 0.0425861
66 0,0406230 0.0036128 0.0140234
67 0,1277550 0,0034099 0.1074435
68 0,1068190 0,0043823 0.0429415
69 0,0645067 0.0041903 0.0110972
70 0,0390550 0.0038645 0.0068017
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Fazendo o gráfico da série, obtem-se a Figura 4.1

0 200 400 600

Rme

800 1000

Figura 4.1 : Grlá/ko da sér/e s/mu/ada com at -- tS

Observam-se vários retornos atípicos após o instante 600 e novamente após o ins

tante 800. Esta variação no retorno pode ser notada no gráfico 4.2 da volatilidade.
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Hme

Figura 4.2= Volatilidade da série simulada

Na Figura 4.3 temos a densidade aproximada pela função 'dons/D'' do R das inova
ÇOeS at.

N = 1 000 Bandwidh = 0.01 394

Figura 4.3: Densidade aproximada das inovações da série simulada
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Na Figura 4.4 temos representado a função de autocorrelação amostral (f.a.c.) da
série e nela podemos notar um decaimento exponencial.

0 5 lO 15 20 25 30
Lag

Figura 4.4: F.a.c. amostrar dos retornos da série simulada

Na Figura 4.5 temos representado a função de autocorrelação parcial (f.a.c.p.) amos-

tral da série, verifica-se uma correlação grande no /ag 1 . Estas informações combinadas

indicam tipicamente um processo autorregressivo de ordem l .

0 5 lO 15 20 25 30
Lag

Figura 4.5: Fa.c.p. amostrar dos retornos da série simulada
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As Figuras 4.6 e 4.7 apresentam a f.a.c. e f.a.c.p. amostrais da volatilidade, indicando

a correlação serial das volatilidades.

Q

g

0 5 10 15 20 25 n
Lag

Figura 4.6: F.a.c. amostrar da volatilidade da série simulada

g

$

g

g

0 5 lO 15 20 25
Lag

30

F\aura 4.7: Fa.c.p. amostrar da volatilidade da série simulada
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4.3 Seleção dos Parâmetros

Na máquina de suporte vetoríal precisamos determinar os valores da constante (7 e

de c derivado da função perda insensível. É preciso também determinar o parâmetro do
kernel que utilizaremos. No caso do kernel gaussiano, se faz necessário estabelecer o
valor de a em

«, l-"'j#'l (4.5)

No pacote estatístico denominado "el 071 " disponível para os softwares S-PLUS e R

temos a função bt/m' que será usada para ajustar o modelo. Nela o kernel gaussíano
(4.5) é levado em consideração com a seguinte forma equivalente:

.«, ( ll* (4.6)

sendo 1/2a2 = '. Por isso trabalharemos com '.

Como temos como objetivo a previsão - no presente trabalho, da volatilidade - vamos

calibrar os parâmetros acima com o uso da validação descrita na seção 1 .3.2.

Exemplificaremos o procedimento para a série de tamanho 1000 e distribuição dos

choques seguindo uma t de Student com 5 graus de liberdade. Primeiramente dividire-

mos a série em duas séries, uma contendo as primeiras 940 observações e outra com 60

observações. Esta última será usada como conjunto de teste, já a primeira será particio-

nada em dois subconjuntos disjuntos, um contendo 700 primeiras observações, servindo

de conjunto de treinamento e outro com as 240 observações restantes que será utilizado

como conjunto de validação. Para as demais séries o procedimento será o mesmo.

Em seguida tomaremos o conjunto de treinamento e estimaremos as funções / e g

pelo algoritmo c-SVR no modelo GARCH(1 ,1) não linear:

,. ,.-:) + «.

h. - g(h.-:, .?.:),

(4.7)

(4.8)

em que, no caso da simulação, temos acesso ao verdadeiro A..

Repetiremos esse processo variando os parâmetros c, C e 1, um de cada vez, man-

tendo os outros dois fixos a fim de realizar uma análise sensibilidade do parâmetro que
estivermos variando.

Para cada variação de c, a ou l faremos a previsão, a um passo a frente, no conjunto
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de validação e por conseguinte calcularemos o erro absoluto médio de previsão

E..4m - : }: 1«?+: ü?,... :i.l , (4.9)

em que â:l.+ilt representa o valor previsto pelo modelo { de u?+i, sendo ut+l = rt+i para
previsão do retorno e ut+i = At+t para previsão do quadrado da volatilidade.

4.3.1 Equação da média

Para ilustrar, escolhendo-se as séries 2, 5, 1 5 e 40 dentro do grupo de 50 séries de

1 000 observações e distribuição dos choques seguindo uma t de Student com 5 graus de

liberdade, temos o gráfico da Figura (4.8) mostrando o erro absoluto médio de previsão

para equação da média, quando mantém-se fixos c = 0,0001, ,y = 1,25 e C variando
convenientemente como:

(1: = 0, 001 x á2, para á c (1, 2, ..., 100)

Figura 4.8: Análise sensibilidade C (equação da média)

Nota-se que para C > 2 parece não haver melhora no desempenho do SVM.

Os valores de C que produziram o menor erro absoluto médio de previsão se encon
tram na Tabela 4.2:
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Tape\a 4.2: Menores EAM obtidos e respectivos C (equação da média)

Atribuindo esses valores a C', vamos agora calibrar o valor de c, mantendo fixo l
1, 25. Variando c convenientemente como:

c = 0,00005 x {2, paraác(1,2,...,150),

temos os gráficos da Figura 4.9.

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

epsilon sêde 2

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

epsilon série 5

<

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

epsifon série 15 epsilon 'serie 40

Figura 4.9: Análise sensibilidade e (equação da média)

Colocando os melhores C' obtidos anteriormente, temos na Tabela 4.3 o menor erro

Série EAM C

 
0.04122766
0,04766200
0,05270290
0,05206945

0,400
2,116
o,100
1,156
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absoluto médio de previsão e os respectivos c que o produziram.

27

Tape\a 4.3: Menores EAM obtidos e respectivos E (equação da média)

Repetindo a ideia finalmente para ' variando convenientemente como:

7 = 0,0004 x á', para ie(1,2,...,100)

temos os gráficos da Figura 4.1 0

E
S

gama sêde 2 gama série 5

0 1 2 3 4

gama série 15 gama 'serie 40

Figura 4.1 0: Análise sensibilidade 'y (equação da média)

Série EAM C

 
0,04072285
0,04681842
0,05266555
0,05179262

0,35280
0,78125
0,01125
0,13520
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Na Tabela 4.4 estão presentes os valores de 'r que produziram o menor erro absoluto

médio de previsão.

Tape\a 4.4= Menores EAM obtidos e respectivos 'y(equação da média)

Sumarizando, reunimos na Tabela 4.5 os parâmetros selecionados para cada série e

o respectivo erro absoluto médio de previsão, calculado na amostra de validação.

Série EAM 7

 
0.04034896
0.04681099
0.05266762
0.05135991

0,0576
1,2100
1,2544
0,0100
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Tape\a 4S= Melhores parâmetros selecionados e respectivos EAM(equação da média)

Série EAM C C 7

 

0.06222766
0.04034896
0.05265220
0.03495265
0.04681099
0.05031426
0.04903072
0.05122731
0.05349893
0.04687660
0.04908457
0.05757118
0.04392905
0.05240036
0.05266762
0.05498483
0.05599461
0.04614302
0.04332717
0.05330802
0.05160772
0.04170384
0.06090045
0.05088629
0.05779611
0.06522401
0.05047554
0.05851846
0.06235369
0.04967469
0.04918661
0.04462280
0.04735817
0.04836230
0.04811645
0.04714238
0.06008099
0.04952407
0.05776983
0.05135991
0.05121403
0.04771194
0.04702778
0.05168517
0.04570663
0.05042411
0.07029772
0.04983321
0.05128143
0.04922914

1.52100
0.40000
1.08900
3.02500
2.11600
0.02500
0,22500
lO.ooooo
1.08900
1,15600
9.40900
1,08900
1.60000
1.15600
o.10000
0.52900
1,44400
0.57600
0,04900
0,14400
0,52900
1.44400
1.60000
0,72900
lO.ooooo
1.44400
0.40000
0.78400
0.78400
2.80900
0.40000
0,48400
8,10000
0.14400
0.25600
o.10000
2.02500
0.52900
2.91600
1,15600
0.84100
5.47600
0.44100
9.80100
0,32400
0,40000
0.16900
0,03600
0,90000
3,84400

0.91125
0.35280
0.30420
0,52020
0.78125
0,35280
1.03680
0,57245
0.02420
0,63845
0.56180
0.00005
0.60500
0.68445
0,01125
0.66125
1,12500
1,11005
0,21780
0.73205
0.21780
0,11045
0.35280
0,00020
0,00080
0.20480
0.04805
0.21780
0.15125
0.01445
0.00005
0.68445
0,03380
0,54080
0,56180
0.81920
0,07605
1,05125
0,00005
0.13520
1,12500
0.74420
0.66125
0.20480
0.00245
0.48020
0.42320
0.43245
0.00720
0.32805

0.27040
0,05760
0.00360
0.17640
1.21000
0.25000
0.03240
1,25440
0,01440
1,04040
0.88360
0,14440
0,12960
0,00360
1,25440
1,16640
0.07840
1.34560
0,92160
0.70560
1.39240
0,00160
0,11560
0.01960
1,69000
0,00640
0.17640
0,11560
0,01440
1,25440
0.00640
0.77440
0,02560
0.03240
2,37160
0.36000
0.05760
2.56000
0,00160
0.01000
0.40960
0,36000
0,01440
1.16640
0.12960
0.40960
0,01960
1,29960
0.67240
0,01440
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4.3.2 Equação da volatilidade

Faremos uma busca similar dos parâmetros de ajuste da equação da volatilidade
(4.8). Começando novamente com a seleção de O nas séries 2, 5, 15, e 40, deixamos
fixos c = 0, 0001 e ' = 1, 25, fazendo variar C' como:

(.; = 0,01 x {:, param e(1,2,...,40)

0 5 10
C

15

Figura 4.q 1 : Análise sensibilidade C(equação da volatilidade)

Podemos ver na Figura 4.1 1 um comportamento semelhante nas sériesl uma queda

abrupta do erro absoluto médio de previsão, logo após valores próximos a zero para C.

Os valores de C que produziram o menor erro absoluto médio de previsão se encon-
tram na Tabela 4.6.

Tape\a 4.6= Menores EAM obtidos e respectivos C(equação da volatilidade)

Série EAM C

 
0.00002116718
0.00005918769
0.00004363050
0.00003927974

15,21

0,81
1,44
7,29
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Atribuindo esses valores a C vamos, agora, calibrar o valor de c, mantendo fixo '

1, 25. Variando c convenientemente como

f = 0, 0000001 x áa, para á c (1, 2, ..., 40),

temos os gráficos da Figura 4.1 2

E
<

IH

o.ooo 0.002 0.004

epsilon série 2

0.006 o.oüo 0.002 0.004

epsilon série 5

0.006

o.ooo 0.002 0.004

epsilon série 15

0.006 o.ooo 0.002 0.004

epsilon série 40

0.006

Figura 4.12 : Análise sensibilidade E (equação da volatilidade)

Colocando os melhores valores de C' obtidos anteriormente, temos na Tabela 4.7 o

menor erro absoluto médio de previsão e os respectivos e que o produziram.
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Tape\a 4.7: Menores EAM obtidos e respectivos c(equação da volatilidade)

Repetindo a ideia, finalmente, para ' variando convenientemente da forma,

7= 0,00001 x í:, param c(1,2,...,100),

temos os gráficos da Figura 4.1 3.

gama séííe 2 gama série 5

0 2 4 6 8 10

gama série 15 gama série 40

Figura 4.13: Análise sensibilidade 'y (equação da volatilidade)

Na Tabela 4.8, temos os valores de ,y que produziram o menor erro absoluto médio
de previsão.

Série EAM e

 
0,00002103201
0,00005872222
0,00004300058
0,00003925638

0,0015625
0,0029791
0,0050653
0,0000512
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Tape\a 4.8: Menores EAM obtidos e respectivos l (equação da volatilidade)

Sumarizando, reunimos na Tabela 4.9 os parâmetros selecionados para cada série
e o respectivo erro absoluto médio de previsão da volatilidade, calculado na amostra de

validação.

Série EAM 7

 
0,00001575113
0.00005872222
0,00004114277
0,00000731826

0,00064
1,25000
0,10648
0,03375
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Tape\a 4.9= Melhores parâmetros selecionados e respectivos EAM(equação da volatilidade)

Série EAM C E 7

 

0.000097730
0.000015751
0.000041859
0.000011714
0.000058722
0.000058812
0.000050979
0.000085209
0.000037186
0.000053128
0.000070048
0.000037179
0.000040925
0.000058024
0.000041143
0.000118856
0.000052593
0.000082583
0.000032307
0.000081101
0.000053889
0.000039992
0.000049852
0.000028004
0.000178410
0.000092541
0.000035659
0.000077140
0.000057161
0.000057689
0.000094024
0.000036212
0.000021662
0.000043369
0.000090022
0.000073411
0.000081790
0.000118402
0.000049529
0.000007318
0.000058666
0.000067127
0.000057564
0.000064394
0.000036299
0.000025384
0.000385122
0.000107122
0.000026522
0.000030344

16,00
15,21
12.96
15,21

0,81
1.00
0.81
3,24
16,00
7,84
l0,89
2,56
4.00
5,76
1,44
7.29
2.56
11,56
16.00
3,24
0,81
3,61
4.41
6,76
4.84
7,29
5.76
9,61
4,00
4,41
0,36
0,25
8,41
0,36
16,00
6,25
4.84
1,00
5,76
7,29
1,69
0,64
14,44
1,21
16,00
6,76
7,29
8.41
0.49
2,25

o.oooo001
0.0015625
0,0009261
0.0003375

0,0029791
o,oooo001
0.0002197
0.0006859
0.0059319
0.0029791
0.0050653
0,0059319
0.0000008
0,0000027
0,0050653
0,0050653
0.0017576
0,0000512
0,0000027
0,0032768
0.0001728
0.0017576
0.0002197
0.0035937
0,0000125
0,0059319
0,0054872
0,0000125
0,0054872
0.0032768
0,0000008
0,0012167
0.0009261
0.0008000
0.0000008
0.0050653
0.0000512
0,0000512
0,0059319
0,0000512
0,0013824
0,0029791
0,0042875
0.0042875
0,0032768
0.0001728
0.00593]9
0,0002744
0.0000343
0.0002197

0.02197
0.00064
0.00064
0.17576
1.25000
1,25000
0,00512
0,00125
0,00064
0.00125
0,01728
0,00125
0.00216
0.00125
0.10648
0,00064
0.00216
0,01331
0,01331
0.19683
0,10648
0,00125
0,02197
0.00125
0.00064
0.00027
0.01331
0.09261
0.03375
0,00125
0,21952
1,25000
0,01331
1.25000
0,21952
0.03375
0.00064
0.85184
0.00064
0.03375
0.97336
1.25000
1,25000
0,00729
0,08000
0.02744
0.00027
0,03375
0,32768
0,12167
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4.4 Comparação

Conforme mencionado anteriormente, faremos nesta seção a comparação do mo-

delo SVM-GARCH com outros modelos. A comparação será feita via teste de hipóteses

elaborado por Diebold e Marçano (1 995) citado na subseção 1 .3.3 da introdução.

O modelos Z)enchmark escolhidos foram o GARCH padrão, Médias Móveis, e o proce-

dimento EWMA ('exponentially weighted moving average") usado pelo RiskMetrics para
se calcular a volatilidade.

Recapitulando o teste bilateral de Diebold-Marçano, tomando-se as hipóteses nula e

alternativa (1 .1 5), temos no caso particular da previsão da volatilidade:

Ho : Ela.l - 0 « H: : .E la.l # 0, (4.10)

nas quais, dt é a diferença entre a perda absoluta dos erros de previsão a um passo a
frente dos modelos testados.

= hhi -Â?.'+u' A?...: - Â','-':l' ,

em que /t:l.+:lt representa o valor previsto da volatilidade à?+i pelo modelo testado í, a
um passo a frente. Designaremos á = 0 para o modelo óenchmark e á = 1 para o modelo
SVM-GARCH.

Similarmente a estatística do teste (1 .1 6) assume a seguinte forma:

1000

«« - À;ê .= (1"L-: - 'f,'*... - "?*: - ":,.*:-. )
(4.11)

4.4.1 SVM-GARCH vs GARCH Padrão

Para cada uma das 50 réplicas ajustamos um modelo AR(1)-GARCH(1 ,1) com ino-
vações seguindo uma t de Student aos retornos da série até o final do conjunto de
validação, ou seja, à {ri, r2, ..., r940l- Depois faremos a previsão um passo à frente, e em

seguida atualizamos o modelo e repetiremos o processo.

Nessa comparação, e para todas as demais, usaremos o mesmo SVM-GARCH ajus-

tado para equação da volatilidade {4.2) ou (4.8) nas 700 primeiras observações e com

os melhores parâmetros que obtivemos conforme a Tabela 4.9.

Na Tabela 4.1 0 reúne-se todas informações relevantes ao teste, temos nela as colu-
nas

e 'Série' indicando qual série simulada está sendo testada

e'EAMS' o cálculo do erro absoluto médio de previsão do modelo SVM-GARCH

e'EAMg' contendo o erro absoluto médio de previsão do modelo GARCH padrão
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8 'EAMs-EAMg' a diferença entre as colunas 'EAMs' e 'EAMg

e'DM o cálculo da estatística do teste Diebold-Marçano

. 'p-valor' o p-valor do teste para respectiva estatística DM

Nota-se que temos p-valores muito próximos a zero. Por conseguinte, teremos a rejei-

ção de Ho a níveis de significância menores que 1 %, o que nos dá uma forte evidência,

tendo em vista que os EAMs serem menores que os EAMg, de que o modelo SVM-
GARCH produz previsões da volatilidade de maneira notoriamente mais acurada em

relação ao modelo GARCH padrão.

E possível notar o EAM das séries 39 e 45 maiores dos demais. Fazendo-se o gráfico

do quadrado da volatilidade dessas séries, temos as Figuras 4.14 e 4.15, respectiva-
manta'

0 200 4m 6m 800 10m

F\gula 4.14: Quadrado da volatilidade da série 39

0 200 4n 600 600 1000

F\gula 4.15= Quadrado da volatilidade da série 45
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Tabela 4.1 0: 7iesfe l)A4 para SVM-G.4RCH vs G 4RCH Padrão

Observação 4.4.1. Verifica-se nas Figuras 4. 14 e 4. 15 um cluster destoante no final
das séries, muito maiores àquelas presenciadas no conjunto de treinamento do SVM-

GARCH, o qual limitou-se às 700 primeiras observações.

Série EAMs EAMg EAMs-EAMg DM p-valor

 

0.000098390
0.000061480
0.000022025
0.000020960
0.000047678
0.000022207
0.000049057
0.000475553
0.000538360
0.000038394
0.000052519
0.000026548
0.000044582
0.000050655
0.000034736
0.000]27179
0.000026917
0.000061300
0.000134167
0.000051568
0,000050069
0.000044536
0.000047498
0.000358937
0.000060419
0.000060707
0.000024355
0.000407511
0.000081076
0.000053910
0.000188235
0.000067035
0.000027473
0.000061657
0.000100771
0.000132914
0.000016164
0.000085837

0.002427682
0.000969332
0.000660692
0.000811692
0.000714506
0.000762457
0.004022621
0.002992343
0.002271504
0.000792880
0.001307005
0.000983254
0.001174930
0.000745814
0.001103829
0.001713819
0.000802077
0.000757988
0.001620408
0.000973770
0.000933777
0.000904477
0.001637061
0.002705487
0.004224270
0.006313789
0.000548710
0.002898680
0.001105739
0.001283172
0.001852733
0.001132541
0.000718860
0.000894537
0.001848335
0.001776762
0.002852140
0.000679713

0.002329292
0.000907852
0.000638667
0.000790732
0.000666829
0.000740249
0.003973564
0.002516790
0.001733144
0.000754486
0.001254486
0.000956706
0.001130349
0.000695158
0.001069092
0.001586641
0.000775160
0.000696688
0.001486241
0.000922202
0.000883708
0.000859940
0.001589564
0.002346550
0.004163851
0.006253083
0.000524355
0.002491169
0.001024663
0.001229262
0.001664498
0.001065506
0.000691387
0.000832880
0.001747564
0.001643848
0.002835976
0.000593876

6,884
6,015
7,044
4,561
5,548
7,049
7,337
6,919
4.566
5.340
6,610
5,886
6.082
6,278
6,555
6,085
5,614
5,809
5.193
5,929
5,197
5,616
6.828
6,735
7,099
7,187
4,687
6,874
5,307
5.240
5.500
5,658
6,581
6,293
5,544
4,745
7.454
4,191

o.ooooooooo
o.oooooo001
o.ooooooooo
0.000002546
0.000000014
o.ooooooooo
o.ooooooooo
o.ooooooooo
0.000002486
0.000000046
o.ooooooooo
0.000000002
o.oooooo001
o.ooooooooo
o.ooooooooo
o.oooooo001
o.ooooo0010
0.000000003
0.000000103
0.000000002
o.oooo00101
o.ooooo0010
o.ooooooooo
o.ooooooooo
o.ooooooooo
o.ooooooooo
0.000001386
o.ooooooooo
0.000000056
0.000000080
0.000000019
0.000000008
o.ooooooooo
o.ooooooooo
0.000000015
0.000001043
o.ooooooooo
0.000013886

39 0.006677261 0,010441039 -0.003763777 6,934 o.ooooooooo

 
0.000007982
0.000022205
0.000066094
0.000135504
0.000075935

0.000789198
0.000508507
0.000890305
0.003059025
0.002047864

0.000781216
0.000486301
0.000824211
0.002923521
0.001971930

6,776
6,370
5,938
6.753
6.866

o.ooooooooo
o.ooooooooo
o.oooooo001
o.ooooooooo
o.ooooooooo

45 0,007445993 0.010802616 0.003356623 -5,212 0.000000093

 
0.000028926
0.000069635
0.000086358
0.000102638
0.000032669

0.001192709
0.007278717
0.002164963
0.002192558
0.000609525

0.001163784
0.007209082
0.002078606
0.002089920
0.000576857

5,770
7,389
6,311
6,119
6,118

0.000000004
o.ooooooooo
o.ooooooooo
o.ooooooooo
o.ooooooooo
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4.4.2 SVM-GARCH vs Médias Móveis

Repetiremos de maneira semelhante a análise feita na subseção 4.4.1. Dessa vez
compararemos, quanto a previsão da volatilidade, o modelo SVM-GARCH contra o mo-
delo de Médias Móveis da equação (4.1 2):

À. - ; >: à:. (4.12)

Como na simulação temos os verdadeiros ài faremos a estimação de (4.12) usando
estes valores. Também realizar-se-á o cálculo de (4.12) no conjunto de testes, isto é,

com t c {941, 942, ..., 1000}.

Condensamos os resultados do teste de hipóteses na Tabela 4.1 1. As colunas da
mesma contém:

8 'Série' - indicando qual série simulada está sendo testada.

B 'EAMs' - o cálculo do erro absoluto médio de previsão do modelo SVM-GARCH.

8 'EAMm' - contendo o erro absoluto médio de previsão do modelo Médias Móveis

(4.12)

e 'EAMs-EAMm' - a diferença entre as colunas 'EAMs' e 'EAMm'.

e 'DM' - O cálculo da estatística do teste Diebold-Mariano.

e 'p-valor' - o p-valor do teste para respectiva estatística DM
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Tabela 4.1 1 : ãesfe 1)/14 para SV714-G 4RCH vs MA4

Novamente podemos notar p-valores bastante próximos a zero e consequentemente

teremos a rejeição da hipótese nula de igualdade dos erros absolutos médio de previsão,

o que nos dá uma forte evidência, tendo em vista que EAMs ser menor EAMm, de que

Série EAMs EAMm EAMs-EAMm DM p-valor

 

0.000098390
0.000061480
0.000022025
0.000020960
0.000047678
0.000022207
0.000049057
0.000475553
0.000538360
0.000038394
0.000052519
0.000026548
0.000044582
0.000050655
0.000034736
0.000127179
0.000026917
0.000061300
0.000134167
0.000051568
0.000050069
0.000044536
0.000047498
0.000358937
0.000060419
0.000060707
0.000024355
0.000407511
0.000081076
0.000053910
0.000188235
0.000067035
0.000027473
0.000061657
0.000100771
0.000132914
0.000016164
0.000085837

0.000953842
0.000527955
0.000280501
0.000600193
0.000593482
0.000299034
0.000613137
0.001561364
0.001231062
0.000565009
0.000536890
0.000532138
0.000574640
0.000524593
0.000634207
0.001430710
0.000555919
0.000466346
0.001301532
0.001010689
0.000680659
0.000423878
0.000544408
0.001282476
0.000918171
0.000978653
0.000438582
0.001480742
0.000620745
0.000643506
0.000983313
0.000714235
0.000600051
0.000573175
0.000910970
0.001018887
0.000495886
0.000464013

0.000855452
0.000466475
0.000258476
0.000579234
0.000545804
0.000276827
0.000564080
0.001085811
0.000692702
0.000526614
0.000484371
0.000505589
0.000530058
0.000473938
0.000599471
0.001303532
0.000529002
0.000405046
0.001167365
0.000959121
0.000630590
0.000379341
0.000496910
0.000923539
0.000857752
0.000917946
0.000414228
0.001073230
0.000539670
0.000589596
0.000795079
0.000647200
0.000572578
0.000511518
0.000810199
0.000885973
0.000479722
0.000378176

5,869
5,368
5,591
4.470
5.775
5,342
5,323
4,926
3,520
5,521
5.726
5,732
5,965
5.810
5,449
5,827
5.254
5.317
5,611

6,101
4,669
4.820
5,834
4,843
5.751
4.797
5.181

4,588
5,314
4,441
5,029
5,292
5,871
5,568
5.275
5,127
4,888
3,847

0.000000002
0.000000040
o.ooooo0011
0.000003911
0.000000004
0.000000046
0.000000051
0.000000420
0.000215773
0.000000017
0.000000005
0.000000005
o.oooooo001
0.000000003
0.000000025
0.000000003
0.000000074
0.000000053
o.ooooo0010
o.oooooo001
0.000001513
0.000000718
0.000000003
0.000000639
0.000000004
0.000000805
o.oooo00110
0.000002238
0.000000054
0.000004477
0.000000247
0.000000060
0.000000002
0.000000013
0.000000066
0.000000147
0.000000509
0.000059786

39 0,006677261 0,005223871 0.001453390 1,759 0.960711200

 
0.000007982
0.000022205
0.000066094
0.000135504
0.000075935

0.000403190
0.000376724
0.000683825
0.000907559
0.000769827

0.000395207
0.000354519
0.000617731
0.000772055
0.000693893

5,849
5,859
5,701
4,819
4.725

0.000000002
0.000000002
0.000000006
0.000000721
0.000001151

45 0.007445993 0.004372947 0.003073045 2,630 0,995730800

 
0.000028926
0.000069635
0.000086358
0.000102638
0.000032669

0.000557679
0.000968799
0.001005657
0.000998174
0.000471444

0.000528754
0.000899164
0.000919299
0.000895536
0.000438775

5,362
4,176
4,363
5,315
5,471

0.000000041
0.000014834
0.000006415
0.000000053
0.000000022
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o modelo SVM-GARCH produz previsões da volatilidade de maneira notoriamente mais

acurada em relação ao modelo Médias Móveis (4.1 2) , exceptuando os casos das séries

39 e 45, na qual não temos indícios de superioridade por parte do modelo SVM-GARCH.

Para a série 45 temos, considerando a bilateridade do teste, indícios de desempenho
melhor por parte do modelo MA.

4.4.3 SVM-GARCH vs EWMA

Gostaríamos de comparar também o modelo SVM-GARCH com o modelo EWMA

("exponenf/a//y we©hfed movhg average'), tendo em vista de o mesmo ter sido larga-
mente utilizado e ser aplicado na metodologia RiskMetrics para cálculo de Valor em
Risco (VaR) desenvolvida pelo banco J.R Morgan. Para maiores detalhes sobre essa

metodologia do cálculo do Valor em Risco e outras metodologias para este fim, sugeri-

mos a leitura de Morettin 12008).

A estimação da volatilidade h. pelo modelo EWMA é feita da forma:

Ê, : + (l - À)rÍ..:, 0 < À < 1. (4.13)

Considerando a disponibilidade da verdadeira volatilidade na simulação, utilizaremos es-

ses dados para melhorar a previsão da volatilidade em (4.1 3). Realizar-se-á o cálculo de

(4.13) no conjunto de testes, isto é, t € {941, 742, ..., 1000}.
Faremos À convenientemente variar da forma,

À=0,9+(0,001 x{), áe {1,2,...,100}, {4.14)

a fim de que se encontre aquele que produzirá o menor erro absoluto médio de previsão

Seguindo o mesmo roteiro das comparações anteriores, condesaremos as informa

ções dos testes de hipóteses na Tabela 4.12. As colunas nesse caso serão:

e 'Série' indicando qual série simulada está sendo testada

e'EAMs' o cálculo do erro absoluto médio de previsão do modelo SVM-GARCH

e'EAMe' contendo o erro absoluto médio de previsão do modelo EWMA (4.1 3)

e 'lambda' - contendo o À referente à equação (4.13) que produziu o menor erro

absoluto médio de previsão.

8 'EAMs-EAMe' a diferença entre as colunas 'EAMs' e 'EAMm

e'DM o cálculo da estatística do teste Diebold-Mariano

. 'p-valor' o p-valor do teste para respectiva estatística DM
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Tabela 4.1 2: ãesfe DA4 para SU714-G.4f?Cf/ vs ELVA4H

Para as séries 8, 9 e 24 não rejeitamos a hipótese nula de igualdade do valor espe-

rado da perda absoluta dos erros de previsão a um passo a frente entre os modelos. Para

as séries 39 e 45, temos, considerando a bilateridade do teste, indícios de superioridade

Série EAMs EAMe lambda EAMs-EAMe DM p-valor

 
0.000098390
0.000061480
0.000022025
0.000020960
0.000047678
0.000022207
0.000049057

0.000423893
0.000301726
0.000143216
0.000235185
0.000270093
0.000126622
0.000297949

0,963
0.945
0,949
0.916
0,925
0,955
0,947

0.000325502
0.000240246
0.000121191
0.000214226
0.000222415
0.000104415
0.000248892

5,272
5,156
4,984
4.094
4,882
4.361
4,768

0.000000067
0.000000126
0.000000311
0.000021200
0.000000525
0.000006473
0.000000930

8 0.000475553 D.000563892 0,960 D,000088339 0,484 0,314192900
9 0.000538360 0.000680568 0,954 -0.000142208 0,922 0,178264300

 

0.000038394
0.000052519
0.000026548
0.000044582
0.000050655
0.000034736
0.000127179
0.000026917
0.000061300
0.000134167
0.000051568
0.000050069
0.000044536
0.000047498

0.000297526
0.000237855
0.000281665
0.000224945
0.000269770
0.000357299
0.000650819
0.000245]49
0.000241878
0.000487996
0.000291933
0.000386187
0.000204736
0.000232932

0,940
0,929
0,946
0,922
0,936
0,930
0.925
0,945
0,945
0,930
0,904
0,923
0,927
0,951

0.000259132
0.000185336
0.000255117
0.000180364
0.000219115
0.000322562
0.000523640
0.000218233
0.000180578
0.000353828
0.000240365
0.000336118
0.000160199
0.000185434

4,887
4.739
5,248
4.345
5.028
4,925
4,575
4,859
4,207
3,659
4.009
5,205
4,616
4.592

0.000000512
0.000001074
0.000000077
0.000006964
0.000000248
0.000000422
0.000002381
0.000000590
0.000012939
0.000126601
0.000030488
0.000000097
0.000001956
0.000002195

24 0.000358937 0.000473219 0,931 0.0001 14281 l,Oll 0.156008200

 

0.000060419
0.000060707
0.000024355
0.000407511
0.000081076
0.000053910
0.000188235
0.000067035
0.000027473
0.000061657
0.000100771
0.000132914
0.000016164
0.000085837

0.000349588
0.000340341
0.000200872
0.000619803
0.000293153
0.000265167
0.000481157
0.000305878
0.000259862
0.000307384
0.000383000
0.000353734
0.000176326
0.000174978

0.958
0,950
0,943
0.932
0,944
0,928
0,926
0,900
0,939
0,940
0,936
0,943
0.944
0,931

0.000289169
0.000279634
0.000176517
0.000212292
0.000212077
0.000211258
0.000292922
0.000238843
0.000232389
0.000245727
0.000282229
0.000220820
0.000160162
0.000089141

4,809
4,710
4,435
1,429
4.024
3.798
3.484
4,386
5,384
5,061
3.872
2,715
5,403
2.915

0.000000758
0.000001239
0.000004604
0.076502120
0.000028609
0.000072934
0.000246990
0.000005773
0.000000036
0.000000209
0.000053973
0.003313789
0.000000033
0,001778443

39 0,006677261 0.002580316 0,951 0.004096945 3,754 0,999913000

 
0.000007982
0.000022205
0.000066094
0.000135504
0.000075935

0.000133452
0.000191181
0.000301758
0.000432415
0.000330456

0,933
0,946
0,941
0.945
0,962

0.000125470
0.000168976
0.000235664
0.000296911
0.000254521

5.306
5.336
4,533
4,442
3,738

0.000000056
0.000000048
0.000002908
0.000004456
0.000092745

45 0,007445993 0.001705142 0,917 0.005740851 3,301 0,999518300

 
0.000028926
0.000069635
0.000086358
0.000102638
0.000032669

0.000252568
0.000214807
0.000425224
0.000614126
0.000174454

0.937
0,914
0.900
0.923
0,935

0.000223642
0.000145172
0.000338866
0.000511488
0.000141785

5,098
3,556
4,713
5,619
5,125

0.000000172
0.000188272
0.000001220
o.ooooo0010
0.000000149
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na previsão por parte do modelo EWMA.

Para as demais séries temos p-valores relativamente próximos a zero e consequen-

temente rejeitaremos a hipótese nula, o que nos dá, mais uma vez, uma forte evidência,

tendo em vista que EAMs serem menores que EAMe, de que o modelo SVM-GARCH

produz previsões da volatilidade de maneira notoriamente mais acurada em relação ao
modelo EWMA (4.1 3), exceptuando os casos citados acima.



Capítulo 5

Aplicação ao Índice
r'

lbovespa

5.1 Introdução

Neste capítulo vamos analisar e aplicar a máquina de suporte vetorial para uma série

real. Utilizaremos para tal fim a série do índice Bovespa (lbovespa), na qual repetire-
mos os procedimentos apresentados no capítulo anterior para previsão da volatilidade.

O IBovespa nada mais é do que um índice atrelado a um carteira das ações mais repre-

sentativas da Bolsa de Valores BM&FBovespa.

Time

Figura 5.1 : /bovesl)a de 04/071/94 à 29'09y70

A série do lbovespa que utilizaremos tem início em 04 de julho de 1 994 e fim em 29

43
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de setembro de 2010, com um total de 4019 observações. Na Figura 5.1 temos o gráfico
da série mencionada.

Para evitar problemas com estacionariedade, é usual utilizar, ao invés da série dos

índices, a série dos log-retornos, conforme a equação (5.1 )

, - ,.. (ã) (5.1)

em que /t é índice no instante t. Denominaremos rt simplesmeste por reforr70.

Aplicando a transformação da equação (5.1 ) à série do lbovespa temos a Figura 5.2

Hme

Figura 5.2: lbovespa, log-retornos de 05/07/94 à .29/09/10

5.2 Fatos Estilizados da Série de Retornos do lbovespa

A fim de fazer um bom ajuste, é necessário uma análise dos principais fatos estiliza-
dos de sériesfinanceiras.

Iniciando com o gráfico da função de autocorrelação, e função de autocorrelação

amostrais, representadas nas Figuras 5.3 e 5.4, respectivamente, podemos notar corre-

lação significativas para os lags 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 1 0, em ambos os gráficos.
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Algumas estatísticas básicas da série dos retornos podem ser encontradas na Tabela
5.1

Tape\a 5.1 = Estatísticas básicas da série dos retonos

Podemos notar que os retornos são razoavelmente simetrlcos e centrados próximos

a zero. A elevada curtose indica que os dados não seguem uma distribuição normal. As

Figuras 5.5 e 5.6, em que temos o gráfico C? x Q normal e de uma f de Student com 4

graus de liberdade respectivamente, corroboram essa característica.

.2 0 2

Tle«et;cal Quarüles

.lO -5 0 5

qt(tl :lengh(rüitwi}(leng8qrei)bv», d= 4}

10

Figura 5.5: Q x Q dos reforços ÍNorma/9 Figura 5.6: C? x Q dos reforços (t4)

5.3 Seleção de Parâmetros

Realizaremos nessa seção os mesmo procedimentos realizados nas séries simula-

das, isto é, ajuste do modelo, seleção de parâmetros e posterior comparação com outros
modelos.

Há de se considerar, ao lidarmos com séries reais, a impossibilidade de possuirmos

a verdadeira volatilidade como tínhamos no caso das simulações. Para contornar tal
situação, substituiremos a volatilidade real pelo representante apresentado na equação

Estatística Valores
Média

Mediana
Mínimo
Máximo

Desvio Padrão
Assimetria
Curtose

0.0007371238
0.0013810
-0.1721000
0.2883000
0.02398330
0.3966011
14.37204
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(5.2)

h - (,. - r):, (5.2)

em que F é a média dos retornos da série completa.

Para o modelo SVM-GARCH dividiremos a série dos retornos da seguinte forma:

usaremos as primeiras 3000 observações para treinamento, da observação 3001 a 3800

para validação, e do intervalo de 3801 a 401 0 para conjunto de testes.

Faremos a seguir a análise de sensibilidade para equações(4.1) e(4.2).

5.3.1 Equação da Média

Mantendo-se fixos c = 0, 0001, 1 = 1, 25 e O variando convenientemente da seguinte
forma:

C = 0,001 x á2, param € (1,2,...,100),

obtém-se a Figura 5.7 como representação do comportamento do EAM em relação à
variação de C'.

©

0
E
ã

0

0

0 2 4 6

C

8 10

Figura 5.]: Análise sensibilidade C (equação da média)
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Para selecionar c, ficarão fixos ' = 1, 25, C = 0, 001 e c variará c

f = 0,0005 x {', param e(1,2,...,100),

A Figura 5.8 representa o comportamento do EAM em relação à variação de f

informe

5.3

epsilon

Figura 5.8= Análise sensibilidade € (equação da média)

Finalmente, fixando C = 0,001, e = 4,3235 e 'Y variando convenientemente da se-

guinte forma:

7=0,001 xá2, paraic(1,2,...,100),

obtém-se a Figura 5.9 como representação do comportamento do EAM em relação à
variacão de q
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8

8

3 's

'-T

8
8

0 2 4 6 8

gama

10

Figura 5.9: Análise sensibilidade 'y (equação da média)

Resumindo, usando os parâmetros C = 0,001, c = 4, 3235 e ' = 0,009, obtemos o

menor erro absoluto médio de previsão igual a 0, 01643, segundo a variação mencionada

dos parâmetros exposta anteriormente.

5.3.2 Equação da Volatilidade

Tomando-se o quadrado dos resíduos obtidos pelo ajuste do modelo SVM-GARCH à

equação da média, prosseguiremos, com o ajuste do modelo SVM-GARCH à equação

da volatilidade. Neste caso At em (5.2) atuará como substituto da volatilidade da equação.

O ajuste será feito mediante a equação (5.3).

À,(À.-:,a:..), fe(2,3,...,3000), (5.3)

onde a? é o quadrado do resíduo obtido do ajuste da equação da média, e g é a função
de decisão obtida pelo SVM-GARCH.

É importante observar que, como adiante tentaremos o desempenho na previsão do

modelo SVM-GARCH no conjunto de teste, usaremos informações até o conjunto de

validação, isto é até a observação 3800. Desta maneira At de (5.3) será calculado com f

sendo a média dos primeiros 3800 retornos.

A validação será realizada buscando-se a minimização de (5.4),
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. 3800

ih >1: À.-pÜ..:,.?.DI, 0.q
''' t-3001 ' '

Passemos agora para seleção dos parâmetros para equação da volatilidade propria-
mente dita.

Mantendo-se fixos c = 0, 0001, 1 = 1, 25 e (J variando convenientemente como:

C= 0,001 x {', param c(1,2,...,100),

obtém-se a Figura 5.1 0 como representação do comportamento do EAM em relação à

variação de C. O menor EAM é atingido quando temos (J = 5, 041.

#

#

a)
-q'

8

8
a)

8
&

2

0 2 4 6 8 10

F\gula 5.10: Análise sensibilidade C (equação da volatilidade)

Para selecionar e, ficarão fixos ' = 1, 25, O = 5, 041 e c variará conforme,

c = 0,00001 x {:, param c(1,2,...,100).

A Figura 5.1 1 representa o comportamento do EAM em relação à variação de c

menor EAM é atingido quando c = 0, 00036.

C

0
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g

g

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

epsilon

Figura 5.11 : Análise sensibilidade c(equação da volatilidade)

Finalmente, fixando C = 5, 041, c = 0, 00036 e ' variando convenientemente como:

7 = 0,0001 x á', param e(1,2,...,100),

obtém-se a Figura 5.1 2, que representa o comportamento do EAM em relação à variação
de c. O menor EAM é atingido quando ' = 0, 0009.

8
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=

<

UJ

0.0 0.2 0.4 0.6

C

0.8 1.0

Figura 5.12= Análise sensibilidade 'y(equação da volatilidade)

Resumindo, com os parâmetros C = 5,041, c = 0,00036 e ' = 0,0009, obtemos

o menor erro absoluto médio de previsão, segundo a variação mencionada, igual à
0,00002078865.

5.4 Comparação

Para fazer a comparação entre os modelos vamos considerar que temos informações

disponíveis até o conjunto de validação, isto é, até a observação 3800. Deste modo

tentaremos prever a volatilidade à um passo a frente, presentes no conjunto de teste, ou

seja,a partirda observação 3800.

Após cada previsão, calcula-se o erro cometido pelo modelo, usando ht da equação
(5.2), e em seguida atualizam-se as informações e repete-se o procedimento de previsão

à um passo a frente.

Vamos iniciar, a seguir, o ajuste dos modelos que servirão de óenchmark.

5.4.1 Ajuste GARCH Padrão

Começaremos com o ajuste do modelo GARCH à serie dos retornos norteando-se

pelo apontamentos realizados na seção 5.2. Considerando as f.a.c e f.a.c.p. das Figuras
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5.3 e 5.4 propomos inicialmente, a fim de remover as correlações, ajustar um modelo

AR(1 0)-GARCH(1 ,1). Considerando as Figuras 5.5 e 5.6 temos que o retornos condici-
onados, e consequentemente as inovações, se aproximam melhor de uma t de Student.

Os principais resultados do ajuste se encontram na Tabela 5.2

Tabela 5.2: ÁUusfe .4nríOy-C.4nCn(í, 7)

Podemos reduzir o número de parâmetros, retirando as estimativas de AR(1 ), AR(3),

AR(6), AR(7), AR(8) e AR(9), por serem não significativas, e refazer o ajuste. Fazendo
isso obtemos as estimativas da Tabela 5.3

Tape\a 5.3: Ajuste AR(IO)-GARCH(1, 1) (Reduzido)

Neste modelo reduzido temos que a estatística de Ljung-Box para os resíduos pa-

dronizados Q(12) = 13,8, com p-valor igual a 0,3136. Infelizmente a hipótese de não
correlação para o quadrado dos resíduos padronizados é rejeitada para todas ordens

sensatas de modelos GARCH. Ao ajustar modelos GARCH de ordem superiores obtive-

mos desempenho inferior na previsão.

Coeficiente Valor Erro Padrão t-valor p-valor
C

AR(1)
AR(2)
AR(3)
AR(4)
AR(5)
AR(6)
AR(7)
AR(8)
AR(9)

AR(IO)
A

ARCA(1)
GARCH(1)

0.00185
0,01389
0.03403

-0.02112
-0.03561
-0.03792
0,00367
-0.00395
0,01325
0,01732
0,04065
o,oo001
0,10277
0,87527

0.00030
0.01732
0.01675
0.01625
0.01644
0.01632
0.01653
0,01612
0.01659
0,01615
0,01545
o,ooooo
0,01119
0,01322

6.12390
0,80190
-2.03190
-1,29990
-2,16530
-2,32360
0,22200
-0,24490
0,79840
1,07250
2,63150
4,61720
9,18290

66,18670

o,ooooo
0,42270
0.04223
0,19370
0.03042
0.02020
0.82430
0.80650
0.42470
0.28360
0.00854
o,ooooo
o,ooooo
o,ooooo

Graus de liberdade 8.3817 0.96113    

Coeficiente Valor Erro Padrão t-valor p-valor
C

AR(2)
AR(4)
AR(5)

AR(IO)
A

ARCA(1)
GARCH(1)

0.00188
-0,03343
-0,03793
-0,03994
0,04134
o,oo001
0.10312
0,87493

0.00030
0.01673
0.01646
0,01631
0,01549
o,ooooo
0,01125
0,01327

6,36000
-1,99900
-2,30500
-2,44800
2,66900
4,63300
9.17000
65,91800

o.ooooo
0.04572
0.02123
0.01439
0.00764
o.ooooo
o,ooooo
o,ooooo

Graus de liberdade 8.29378 0.95142    
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5.4.2 Ajuste EGARCH

Outro modelo que deve ser considerado, tendo em vista um possível efeito de alavan

cagem na série dos retornos é o EGARCH. Ajustaremos o modelo AR(1 0)-EGARCH(1 ,1 )
com inovações seguindo uma f de Student. O principais resultados do ajuste, com a eli

minação dos coeficientes não significativos, se encontram na Tabela 5.4.

Tape\a 5.4: Ajuste ARÍIO)-EGARCH(1, 1) (Reduzido)

O coeficiente representado por LEV(1 ), de /everage, indica que o feito assimétrico de

retornos negativos têm maior impacto na volatilidade. O mesmo não deve ser descartado,

haja vista que seu p-valor é aproximadamente zero sob a hipótese de o mesmo ser nulo.

Para o modelo apresentado na Tabela 5.4 não temos a rejeição ao nível de signifi-

cância de 5% da hipótese de não autocorrelação do teste de Ljung-Box para os resíduos

padronizados - Q(12) = io, 47 (p-valor=0,5745) - e para o quadrado dos resíduos padro-

nizados - Q(12) = 15, 88(p-valor=0,1 968).

5.4.3 Ajuste MA

A previsão da volatilidade usando Médias Móveis será feita mediante equação (5.5)

l
".*: - Ê >ll: ü. - f;,J',

j-t-a
(5.5)

onde

l
'5,'' g

(5.6)

5.4.4 Ajuste EWMA

Com o auxilio do software S-PLUS, estimamos À

equação (5.7).

0, 92, tendo como resultado a

Coeficiente Valor Erro Padrão t-valor p-valor
C

AR(4)
AR(IO)

A

ARCA(1)
GARCH(1)

LEV(1 )

0,00119
-0,03422
0,04543
0.52115
0.19385
0.95265
-0,59806

0.00030
0.01592
0.01434
0.06024
0,02089
0,00664
0,09167

3.96700
-2,15000
3.16700
-8,65200
9,28100

143,55600
-6,52400

0,00007
0,03165
0,00155
o,ooooo
o.ooooo
o.ooooo
o.ooooo

Graus de liberdade 9.96273 1.29822    
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Àt - 0, 92Àt-i + 0, 02rÍ.: (5.7)

5.4.5 Teste Diebold-Marçano

Recapitulando o teste bilateral Diebold-Mariano, tomando-se as hipóteses nula e al

ternatíva (1 .1 5), temos no caso particular da previsão da volatilidade em séries reais:

Ho : .E lata Hi : .E la.l # 0, (5.8)

nas quais, dt é a diferença entre a perda absoluta dos erros de previsão a um passo a
frente dos modelos testados.

a. - Ãf.... - Â:,'-':i. - IÀ?.... - À',''-i' ,

em que h:.+:lt representa o valor previsto do representante da volatilidade hf+i pelo mo-
delo testado á, a um passo a frente. Designaremos i= 0 para o modelo benchmark e

á = 1 para o modelo SVM-GARCH. O representante da volatilidade ht+i é obtido pela
equação (5.2).

A estatística do teste (1 .1 6) assume a seguinte forma:

4010

«« - vhÚ,E: (1"?*: - ":,'*:.. - "?*: ":,.*:-. )

Os valores das estatísticas DM estão na Tabela 5.5.

(5.9)

vs
SVM-GARCH

GARCH
EGARCH

EWMA
MA

;VM-GARCH GARC
6,75086

2,43641
8.37523
-4,30801

!WM

-5,91069
4,30801
3,90355
8,41310

.6,12631
2,43641

8,46320
.3,90355

-8,68499
-8,37523
-8,46320

-8,41310

6,75086
6,12631
8,68499
5,91069

Tape\a 5.5= Estatísticas DM da Série dos Retornou do lbovespa
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Na Tabela 5.6 temos calculados os p-valores das estatísticas DM que estão na Tabela
5.5

Tabela 5.6: P-va/odes do fesfe l)IU

Podemos notar que o modelo SVM-GARCH obteve melhor desempenho comparado

aos demais modelos quanto a previsão da volatilidade. O segundo melhor modelo foi o
EWMA seguido pelo GARCH, EGARCH e MA.

Ressaltamos que a volatilidade não é um fenómeno observável, e por isso. os ajustes

dos modelos. previsões e testes foram conduzidos com o auxilio do representante da
volatilidade ht em (5.2).

vs SVM-GARCH GARCH EGARCH MA EWMA
SVM-GARCH

GARCH
EGARCH

MA
EWMA

o.ooooo o.ooooo o.ooooo o.ooooo
1,00000 0,00742 0.00000 0.99999
1.00000 0.99258 0.00000 0.99995
l,ooooo l.ooooo l.ooooo l.ooooo
1,00000 0.00001 0.00005 0.00000



Capítulo 6

Conclusões

As características teóricas vantajosas induzidas pela Minimização do Risco Estrutu-

ral da Máquina de Suporte Vetorial são confirmadas no nosso estudo considerando os

excelentes resultados obtidos pelo algoritmo.

O ajuste do modelo com os pacotes estatísticos disponíveis foi uma tarefa relativa-
mente simples. E preciso atenção especial em relação a seleção dos parâmetros custo

C, c, derivado da função perda insensível, e ainda ', relacionado com o kernel que uti-

lizamos, pois o desempenho do método pode ser razoavelmente afetado em função de
uma má escolha dos mesmos. Portanto realizar uma cuidadosa análise de sensibilidade

dos parâmetros é praticamente indispensável quando se quer extrair o máximo das van-

tagens do SVM. Nesse ínterim, métodos de validação do modelo são de grande ajuda.

A comparação entre os modelos SVM-GARCH e os óenchmarks, se torna deveras

apropriada quando é respaldada pelo teste Diebold-Mariano, que ao se rejeitar sua hipó-

tese nula, de igualdade dos valores esperados da perda absoluta dos erros de previsão

a um passo a frente entre os modelos testados, nos trouxe evidências da superioridade
do SVM-GARCH quanto à tarefa realizada.

O fato de a volatilidade não ser um fenânemo observável diretamente, pôde ser con-

tornado por meio de séries simuladas, o que nos permitiu o acesso completo a todas

informações relevantes do processo GARCH, e assim, sob essa situação controlada,

podemos avaliar precisamente o poder preditivo de cada modelo.

Podemos, nesse trabalho, concluir que a Máquina de Suporte Vetorial, e o modelo

SVM-GARCH proposto recentemente, constituem não só meras alternativas para prever

volatilidade, mas de opções a serem consideradas com relevância, haja vista a acurácia
revelada pelo SVM.
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